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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi predstavljam kreativne rešitve otrok pri ustvarjanju z različno 

gospodinjsko odpadno embalažo. Ta material smo uporabili za izdelovanje različnih bivališč.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge se osredotočam na otrokov razvoj v omenjenem 

starostnem obdobju, na možnosti vključitve tehniškega pouka med področja kurikuluma in na 

tehniško ustvarjalnost otrok. Poleg tega predstavljam bistvene značilnosti materialov, ki sem 

jih ponudila otrokom. 

 

V empiričnem delu predstavljam potek dejavnosti, ki smo jih izvedli z otroki. Opisu so 

dodane fotografije, iz katerih je razvidna aktivnost otrok. Z načrtovanimi dejavnostmi sem 

otroke želela spodbuditi k iskanju kreativnih rešitev za prenos ideje v razpoložljivi material, 

in jih pritegniti k opazovanju.  
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ABSTRACT 

 

 

The thesis presents creative solutions of children with various household packaging waste. 

This material was used to produce different residences. Included were children aged 3 to 4.  

In the theoretical part of the thesis, I focus on child development in mentioned age period, the 

possibilities for technical instruction of the areas of curriculum and technical creativity of 

children. In addition, I present the essential characteristics of the materials that I have offered 

to children.  

In the empirical part I present the course of action, we have conducted with children. The 

photos are added to the description showing the activity of children. Through planned 

activities, I wanted to encourage children to find creative solutions for the transfer of ideas in 

the materials, and to involve them in observation.  
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1. UVOD 

 

V današnjem času ima večina otrok na razpolago veliko različnih igrač. Te so iz 

najrazličnejših materialov. Iz umetnih mas, tekstila, papirja ali lesa. Pa se otroci kdaj vprašajo 

iz česa je njihova igrača in kako je narejena? Ali vedo, da bi si lahko veliko igrač izdelali kar 

sami?  

 

Material, ki ga lahko uporabimo za izdelavo igrač, nam je pravzaprav ves čas na razpolago. 

Poglejmo samo gospodinjsko odpadno embalažo. Iz nje lahko z nekaj kreativnosti izdelamo 

nešteto igrač in pripomočkov za igro. Lahko izdelamo tudi modele pravih vozil, bivališč, 

orodij in podobno. Poleg kreativnosti pa moramo biti pri tem tudi dobri opazovalci. Pregledati 

in opaziti moramo čim več sestavnih delov, da je model čim bolj podoben opazovanemu 

predmetu.  

 

Otroke je zato treba spodbujati k opazovanju in k iskanju domiselnih, kreativnih rešitev. 

Poleg tega pa je pomembno, da material, s katerim delajo, čim bolje poznajo. 

 

Na podlagi tega sem se odločila, da v vrtcu izvedem dejavnosti, s katerimi bodo otroci 

spoznali različne materiale in spoznali, da lahko iz škatlic, plastenk, blaga, lončkov in drugih 

predmetov, ki jih sicer mečejo v koš za smeti, izdelajo marsikaj zanimivega in uporabnega.  
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TEORETIČNI DEL  

 

2. SPLOŠNA NAČELA OTROKOVEGA RAZVOJA 

 

»Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in sicer 

na ravni fizičnega in socialnega okolja.« (Marjanovič Umek, 2001: 27)  

 

Za učinkovito poučevanje in izobraževanje otrok je ključnega pomena poznavanje razvojnega 

obdobja in poznavanje prepletanja razvoja in učenja v določenem razvojnem obdobju. Prav 

tako je pomembno, da pozna otrokove sposobnosti. Le tako ne bo vztrajal na razumevanju 

tistih pojmov in spodbujal razvoj tistih sposobnosti, ki jih otroci še nimajo razvitih. 

(Florjančič, Zajc, 2002: 11) 

 

Otroci se razvijajo različno hitro. V razvoju se prepletajo količinske in kakovostne 

spremembe, oziroma razvojna obdobja. Otrok, ki je motorično dobro razvit, bo verjetno imel 

dobro koordinacijo rok in oči, vendar pa nadpovprečna motorična sposobnost ne napoveduje 

njegove jezikovne, socialne in učne sposobnosti. Prav tako te sposobnosti ne napredujejo 

enako. Otroci ne rastejo in se ne razvijajo enakomerno. Vseeno pa razvoj poteka v 

predvidljivih smereh, v smeri večje celovitosti, organizacije in internalizacije. (Einon, 2002: 

32) 

 

Za otrokov razvoj sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. Bronfenbrenner in 

Bowman poudarjata, da so pravila razvoja enaka za vse otroke, socialni kontekst pa oblikuje 

otrokov razvoj v različne podobe, oblike. Otrok svoje lastne hipoteze preizkuša na različne 

načine. 

 

Področja otrokovega razvoja, kot so čustveno, socialno, gibalno, spoznavno, so med seboj 

povezana. Razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega področja in obratno. V razvoju 

ne gre le za napredek, temveč tudi za nazadovanje. Gre za dosežke in izgube. 
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Med otroki so individualne razlike. Gre najmanj za dve dimenziji, vezani na otrokov razvoj, 

in sicer povprečnost, oziroma normativnost v razvoju in enkratnost vsakega otroka kot 

posameznika. Med kronološko enako starimi otroki je lahko starost prepoznavna le kot groba 

pokazateljica razvojne zrelosti. 

 

V celotnem življenjskem ciklusu so prisotna časovna obdobja, ki so bolj ustrezna in 

učinkovita za učenje določenih spretnosti, kot druga. Določeno starostno obdobje, oziroma 

določena leta so za učenje nekega področja najbolj optimalna. 

 

Za otrokov razvoj je pomemben izziv preko njegovih aktualnih sposobnosti, spretnosti, 

čeprav sam teži k situacijam, ki mu dajejo priložnost, da deluje v svoji »razvojni starosti«. 

(Marjanovič Umek, 2001: 29-30) 

 

2.1 RAZVOJNA OBDOBJA 

 

Človekov psihični razvoj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj povezana. Najbolj 

temeljna področja so telesni, intelektualni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj. 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 8 - 9) 

 

Razvoj delimo na osem razvojnih obdobij. Ta niso ostro kronološko zamejena, še posebej v 

obdobjih odraslosti. 

 

RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 

Prenatalno Od spočetja do rojstva 

Obdobje dojenčka in malčka Od rojstva do treh let 

Zgodnje otroštvo Od treh do šestih let 

Srednje in pozno otroštvo Od šestega leta do začetka pubertete 

Mladostništvo Med začetkom pubertete in 22.-24. letom 

Zgodnja odraslost Med 22.-24. in 40.-45. letom 

Srednja odraslost Med 40.-45. in 65. letom 

Pozna odraslost Od 65. leta do smrti 
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Kljub razmeroma velikim individualnim razlikam znotraj posameznih obdobij, ima vsako od 

njih specifične značilnosti (na primer tempo razvoja, stopnja izraženosti posamezne 

značilnosti, raven učinkovitosti pri opravljanju določene dejavnosti). (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2004: 10) 

 

2.2 ZGODNJE OTROŠTVO 

 

Za to obdobje je predvsem značilno veliko povečanje igralne dejavnosti, ekspanzija razvoja 

simbolnih funkcij in domišljije. V socialnih stikih za otroka postajajo pomembne odrasle 

osebe zunaj družinskega okolja in vrstniki. Spoznavni razvoj je v tem obdobju hiter, v 

otrokovem mišljenju pa v primerjavi s kasnejšimi razvojnimi obdobji prepoznamo določeno 

specifičnost, nelogičnost. Otrokovo mišljenje v tem obdobju namreč v precejšnji meri 

obvladuje zaznava, omejuje pa pomanjkanje izkušenj s stvarmi, dogodki, pojavi itn. 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004: 11) 

 

 Največje težave ima mlajši predšolski otrok nekje do petega leta s koordinacijo telesnih 

gibov, ki so nujno potrebni za posamezne aktivnosti (kotalkanje, drsanje). Pri svojem gibanju 

postaja otrok vse hitrejši, trdnejši in tudi natančnejši. Z leti postaja vse previdnejši in prične 

nadzirati svoje gibanje.  

 

Nekje do tretjega leta starosti ima otrok težave pri koordinaciji oko-roka, ki je nujno potrebna 

pri finih ročnih spretnostih, med katerimi je v ospredju sposobnost prerisovanja.  

 

Pri duševnem razvoju predšolskega otroka se pri motoričnem razvoju srečujemo z izredno 

velikimi individualnimi razlikami. Zlasti zaskrbljujoči so otroci, ki izrazito zaostajajo v 

motoričnem razvoju. Vzroki za to so različni. Najpogosteje se med sabo povezuje več 

vzrokov hkrati, kar moramo upoštevati pri vzgojnem in kolektivnem delu s takimi otroki.  

 

Vse, kar otrok izve o zunanjem svetu, dobi preko čutil. Zato so ta zaznavanja zelo pomembna 

v celotnem obdobju duševnega razvoja kot tudi pri preučevanju razvoja ostalih psihičnih 

procesov. Procese zaznavanja ali senzorne procese je težko ločiti od procesov gibalne 
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aktivnosti – motorike. Med sabo so prepleteni in eni odvisni od drugih. Če ne opazujemo 

motorne aktivnosti, potem ne moremo ničesar izvedeti o senzornem razvoju. Velja pa tudi 

obrnjeno: Za pojasnjevanje motoričnih aktivnosti moramo poznati tudi razvitost senzornih 

procesov. Zaznavanje je v predšolskem obdobju namerno in racionalno. Otrok se ne 

zadovoljuje s prvimi vtisi, vedno bolj se usmerja na posamezne lastnosti, ki jih nato analitično 

razčlenjuje in sintetizira z že usvojenimi znanji v nova spoznanja o predmetni stvarnosti, ki ga 

obdaja. Bistvo zaznavnega razvoja v predšolskem obdobju temelji na razvoju sposobnosti 

analize in sinteze zaznavnega.  

 

Piaget je označil sposobnost zaznavanja predšolskega otroka z izrazom sinkretičnost. Pri tem 

se je opiral na formalno stran zaznavanja in povsem zanemarjal vsebinski vidik. To teorijo 

sinkretičnosti zaznav so z empiričnimi raziskavami spodbijali sovjetski psihologi. Njihova 

kritika gre predvsem na račun tega, da v teh zaznavah ni univerzalnih struktur, kot je to trdil 

Piaget. Zlasti problematično je pri teh študijah to, da na razvoj zaznavanja sklepamo vedno le 

posredno z drugih vidikov (motorične aktivnosti, igra, risba). Toda prav analiza različnih 

otrokovih dejavnosti pri igri in vsakdanjih opravilih kaže na to, da otrok razmeroma zgodaj 

zaznava in dojema stvari z različnih vidikov in ne samo iz enega statičnega zornega kota, kot 

trdi v svojem delu Piaget. 

 

Kljub hitremu razvoju teh sposobnosti pa zaznavni razvoj predšolskega otroka še zdaleč ni 

končan. Otrokovo zaznavanje je še precej celostno, neizdiferencirano in razpršeno. Pogosto 

lahko del celote predstavlja kar celoto in obratno – pogosto otrok ob zaznavi celote ne more 

dojeti, da ima ta razmeroma samostojne dele. Sam proces razvoja pa se po četrtem letu ne 

osredotoči več tako močno na sam razvoj zaznavnega aparata (vid, sluh, vonj...), temveč vse 

bolj na splošni mentalni razvoj. Ta vpliva na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, 

sintetiziranje delov v celote, povezovanje s preteklimi izkušnjami in podajanje zaznanega z 

različnimi sredstvi, kot so govor, praktična dejavnost in igra. 

 

V predšolski dobi se prav tako razvija sklepno-mišična in taktilna občutljivost, ki ima velik 

pomen pri analizi mnogih kvalitet predmetnega okolja (teže, gostote, velikosti, oblike). S 

starostjo postopno raste sposobnost stabilnosti razlikovanja različnih dražljajev in s tem 

vzporedno še sposobnost analiziranja stopnje mišičnega napora. Prav tako pa se postopno 
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razvijajo otrokove sposobnosti prepoznavanja oblik in teže predmeta brez prisotnosti 

vizualnih informacij. Glede na ta princip je oblikovana množica didaktičnih iger, ki pomagajo 

otroku razvijati te zmožnosti. Še največje težave ima otrok pri ocenjevanju teže predmeta, tudi 

če med sabo primerja dva precej različno težka predmeta.  

 

Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po najbolj pomembnih 

lastnostih: oblika, velikost, položaj v prostoru in podobno. Te zmožnosti se oblikujejo le 

postopno, za kar potrebuje otrok ustrezne telesne in miselne izkušnje. Predšolski otrok prične 

vse natančneje določati prostorske odnose. V svojih aktivnostih se ne le orientira na glavne 

oblike, velikost itd., ampak prične te lastnosti izločevati kot posebne lastnosti. Lastnosti 

predmetov se začne zavedati kot pomenskih kategorij.  

 

Sprva otroci razlikujejo predmete le po njihovih oblikah in jih po tem kriteriju tudi najprej 

prično spontano razvrščati v skupine. Mnogo kasneje pa se šele prične razvijati zmožnost 

zaznavati velikost predmetov. Tudi ob koncu predšolskega obdobja otroci še niso sposobni 

povsem natančno oceniti resnično velikost predmeta, ko morajo predmete raznih oblik 

primerjati s kakim velikostnim standardom. Te otrokove sposobnosti lahko izboljšamo z 

ustrezno vajo, nikakor pa jih še ne moremo v celoti razviti pri predšolskem otroku. (Horvat, 

Magajna, 1987: 119 - 130)  

 

Dorothy Einon, avtorica knjige Ustvarjalen otrok, je v svojem delu navedla razvojne 

značilnosti otrok, starih od 2 do 6 let. Razvrstila jih je glede na starost, večino do pol leta 

natančno in po področjih. Omejila se je na gibanje celotnega telesa, koordinacijo rok in oči, 

jezik, družabne veščine in učenje.  Podrobneje predstavljam področji koordinacija rok in oči 

in učenje. 

 

Koordinacija rok in oči 

 

- 3 – 3,5 let: 

- Zna zgraditi sestavljanko iz osmih ali več kosov. 

- Zna zgraditi stolp iz osmih ali več kock. 

- Rad ima igre z vodo in mivko. 
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- Zna rezati s škarjami in prerisati preproste oblike. 

- Zna pogrniti mizo in pobrisati prah s police. 

- Pri oblačenju je čedalje spretnejši. Zna si umiti obraz in uporabljati zobno 

ščetko. 

 

- 3,5 – 4 let: 

- Na njegovih risbah se pojavijo najpreprostejši liki. 

- Zna se sam obleči, čeprav se včasih še vedno narobe obuje in ima težave z 

zadrgami in gumbi. 

- Z lego kockami zna graditi in sestaviti preprosto konstrukcijo. 

- Je in pije ne da bi se popackal po obleki ali obrazu. 

- Gibi rok so mehki in učinkoviti ter vse bolj usklajeni z očmi. 

 

Učenje 

 

- 3 – 3,5 let: 

- Govori, kot da bi z njim delili njegove doživljaje in videli vse, kar vidi on. 

- Zna razvrstiti stvari v skupine na podlagi ene lastnosti in združiti pare. 

- Riše sklenjene like, črte in križe. 

 

- 3, 5 – 4 let: 

- Uživa ob sestavljanju stvari, vendar jih ne načrtuje vnaprej, zato se stolpi 

prevrnejo in stvari ne stojijo skupaj tako, kot si želi. 

- Prve risbe ljudi so narisane z glavami nepravilnih oblik. 

- Klepeta o preteklosti in prihodnosti. Rad razlaga, zakaj misli, da se kaj zgodi. 

(Einon, 2002: 32 – 41) 
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3. KURIKULUM 

 

Pojem kurikulum je drug izraz za vzgojno-izobraževalni program, poleg tega pa se termin 

uporablja še za predmetnik, katalog znanja, predstavitvene publikacije za starše, letni delovni 

načrt, učne priprave in celo učbenik, hišni red, vzgojno-izobraževalni proces in vzgojiteljičino 

teorijo poučevanja, oziroma vzgajanja. (Marjanovič Umek in drugi, 2001: 10)  

 

Ta termin je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in s seboj nosi tudi 

premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oziroma snovi k poudarku na sam proces 

predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Tako 

kurikulum vključuje tudi številne pogoje in ovire, ki omogočajo in onemogočajo 

uresničevanje zapisanega kurikula, kot tudi široko polje prikritega kurikula. (Dolar Bahovec, 

Bregar Golobič, 2004: 16) 

 

V moderni državi temelji sistem edukacije na načelih demokratičnosti, avtonomnosti in 

enakih možnosti. Ta načela so utemeljena v človekovih pravicah in v pojmu pravne države. 

Poleg načela enakih možnosti je treba pri oblikovanju sistema edukacije upoštevati konkretne 

družbene razmere in razvojne težnje, povezane z zahtevami po kvalitetni in nerepresivni šoli, 

ki vzgaja odprtost duha, kritično moč razsojanja in je v oporo pri soočanju z raznimi 

ideološkimi pritiski, in pa zahteve po doseganju mednarodno preverljivih standardov znanja 

razvitih dežel in po spoštovanju pluralizma kultur. (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

1995: 15 - 16) 

 

»Če vzgojno-izobraževalni proces opredelimo kot obliko komunikacije, katere cilj je prenos 

določenih znanj oziroma razvoj spretnosti, navad in vrednot ter s tem vplivanje na razvoj 

posameznikove osebnosti, ugotovimo, da je načrtovanje vzgoje na eni strani nuja, na drugi 

strani pa ovira pedagoških procesov.« (Marjanovič Umek in drugi, 2001: 10)  

 

Nuja zato, ker je vzgoja vendarle ciljno usmerjena dejavnost. Od otroka v pedagoški 

komunikaciji namreč vedno nekaj pričakujemo (ali je to osvojena nova informacija oziroma 

navada, določen način odzivanja, ali trajnejša sprememba osebnostne lastnosti). Premoč 
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prikritega kurikula nad dejavniki uradnega, načrtovanega, pa nas opozarja na ovire pri 

kakovostnem načrtovanju vzgoje. Če je namreč uspeh vzgoje v zgodnjem otroštvu še posebej 

odvisen od pozitivnega čustvenega stika, je primeren stik in z njim pozitivni transfer med 

vzgojiteljico in otrokom mnogo lažje zagotoviti v spontani kot v bolj strukturirani in 

načrtovani situaciji. 

 

Obstajata dva temeljna razloga, zakaj potem sploh zagovarjamo načrtovanje vzgoje. Prikrita 

pričakovanja vedno pomenijo možnost nevarnih manipulacij in vdorov različnih ideoloških 

pritiskov v vzgojno-izobraževalne institucije. Nevidno vodenje otroka k še tako plemenitim 

ciljem pomeni v vzgojno-izobraževalni instituciji vedno nedopustno obliko manipulacije. 

Drugi razlog pa je pravica staršev otrok, da so seznanjeni z vzgojno-izobraževalnim 

konceptom vrtca. Še več, po mednarodni konvenciji o človekovih pravicah lahko celo izbirajo 

vzgojo, ki se bo skladala z njihovim prepričanjem. (Marjanovič Umek in drugi, 2001: 11) 

 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, vezane na področje jezika, gibanja, umetnosti, 

družbe, narave in matematike. Pri posameznih področjih so zapisani cilji, ki predstavljajo 

smernice za vzgojitelje. Znotraj teh ciljev vzgojitelj načrtuje vsebine in dejavnosti. Dejavnosti 

se med področji povezujejo in dopolnjujejo.  (Kurikulum, 1999, str.14) 

 

Tehnika sicer nima svojega poglavja v kurikulumu, je pa zajeta v praktično vseh prej naštetih 

področjih.  

 

Tatjana Vonta je nakazala možnosti, kako oblikovati smotre in naloge za področje tehnične 

vzgoje:  

 

1. Otrok naj: 

- pozna pomen in namen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov, 

- primerja in razlikuje objekte, vozila, stroje, orodje in pribor, ki jih srečuje v 

svojem okolju (na primer stanovanjska hiša, hlev, avto, traktor, sesalec, 

kladivo, vijak), 

- spoznava nekatere strojne dele (na primer kolesje, zobnik, zavora), 
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- odkriva osnovne tehnične funkcije (na primer prevažanje, dviganje, 

poganjanje), 

- pridobiva zanimanje za tehnične stvaritve, pojave in procese. 

 

2. Otrok naj: 

- spoznava različne materiale (na primer blago, les, plastika),  

- oblikuje iz različnih materialov in tako razvija svoje tehnično ustvarjalne zmožnosti, 

- pri oblikovanju uporablja različno orodje in pribor (na primer škarje, kladivo, klešče), 

- se uri v različnih tehničnih opravilih (na primer žaganje, pribijanje, rezanje, lepljenje, 

trganje, šivanje). 

 

3. Otrok naj si razvija mišljenje tako, da: 

- razpoznava pogoje, ki so jim tehnični predmeti izpostavljeni (na primer trpežnost, 

nosilnost), 

- dojema tehnične odnose (na primer ravnotežje, os kolesa - zobato kolo). 

 

4. Otrok naj ob igri s tehničnimi predmeti, ob gradnji in razdiranju: 

- razvija svoje govorne sposobnosti, 

- bogati tehnični jezikovni zaklad, ki postaja nepogrešljiv tudi pri vsakdanjem 

komuniciranju (na primer zrušiti, protiutež). 

 

5. Otrok naj si pridobiva: 

- primeren odnos do dela (na primer odgovornost, vztrajnost), 

- primeren odnos do drugih otrok - sodelavcev (na primer sodelovanje, delitev 

obveznosti), 

- moralne kvalitete, 

- organizacijske sposobnosti. 

 

6. Otrok si vsa ta spoznanja pridobiva pri spontani igri in v toku dejavnosti, ki jih usmerja 

vzgojitelj, in sicer tako, da otrok: 

- opazuje, 

- posnema, 



USTVARJANJE Z RAZLIČNIM MATERIALOM Z OD 3- DO 4-LETNIMI OTROKI SAŠA TIČAR 
 

 
11 

 

- se pogovarja, 

- konstruira, gradi in izdeluje, 

- preizkuje, demontira in razstavlja, 

- zbira. 

 

Učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela ni mogoče oceniti brez ciljev. Prav je, da cilje 

planiramo in programiramo, zato je Amand Papotnik oblikoval skupinske učne cilje.  

 

Otrok si:  

- pridobiva znanja iz osnov tehnike, tehnologije, organizacije dela in proizvodnje; 

- spoznava, kako se naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in tehnoloških 

procesih; 

- doživlja  ustvarjalno-produktivno delo kot pogoj za obstoj in razvoj posameznika 

in družbe; 

- se usposablja za individualno in skupinsko ustvarjanje; za načrtovanje, 

organizacijo, opravljanje in kontrolo dela ob gospodarni izrabi materiala, časa in 

energije ter za odgovoren in aktiven odnos do varovanja narave; 

- odkriva in spoznava fizikalne, tehnične, tehnološke, grafične, oblikovalne 

probleme ter jih ustvarjalno razrešuje; 

- ob novih problemskih situacijah si pridobiva znanja in ustvarjalno tehniško 

mišljenje, inventivne dejavnosti in konstruktorstvo; 

- razvija delovne spretnosti in navade ob uporabi orodij, strojev, didaktičnih 

kompletov, pripomočkov, naprav itd.; 

- oblikuje si sposobnosti za ustno, pisno in grafično izražanje na področju tehnike, 

tehnologije, organizacije dela in proizvodnje; 

- v procesu ustvarjalnega dela zadovoljuje interese ter si razvija nove in utrjuje 

zaupanje v lastne sposobnosti; 

- pridobiva si sposobnosti za izvajanje ustvarjalnih dosežkov v obliki risb, modelov, 

maket, zbirk, projektov itd.;  

- spoznava nevarnosti in varnostne ukrepe pri delu ter si razvija sposobnosti in 

navade pri uporabi varnostnih in zaščitnih sredstev. 

(Papotnik, 1992: 12) 



USTVARJANJE Z RAZLIČNIM MATERIALOM Z OD 3- DO 4-LETNIMI OTROKI SAŠA TIČAR 
 

 
12 

 

4. USTVARJALNOST 

 

V predšolskem obdobju otroka govorimo o ustvarjalnosti, ki je v funkciji splošne estetske 

vzgoje oziroma v funkciji ustvarjanja estetskih vrednot v vsakdanjem življenju.  

 

Cilj ustvarjanja ni v ustvarjalnem produktu oziroma izdelku, ki ima določeno umetniško 

vrednost, temveč v samem procesu ustvarjanja. (Denac, Vrlič v Marjanovič Umek in drugi, 

2001: 118 - 119) 

 

4.1 TEHNIŠKA USTVARJALNOST OTROK 

 

Zakaj spodbujati ustvarjalnost? 

V majhnih otrocih je dovolj radovednosti in samozavesti, da preizkušajo nove reči. Ne 

sramujejo se in ne bojijo se delati napak. Ustvarjalni ljudje se teh sposobnosti oklepajo vse 

življenje. Otrok, ki so ga spodbujali k ustvarjalnosti, bo verjetno ostal tak in se bo prilagajal 

spreminjajočemu se svetu. (Einon, 2002: 7) 

 

»Za tehniško ustvarjalnost je rečeno, da je to posebna sposobnost, posebna nadarjenost 

človeka za preoblikovanje materije in energije narave.« Tako za umetniško, kot za 

znanstveno-tehnično ustvarjalnost je značilno preoblikovanje začetne situacije v drugo, 

nepoznano. Je pa pomembno, da priznamo kakovostno razliko med ustvarjalnostjo in 

produktivnostjo.  Bistvene lastnosti ustvarjalnega procesa so: 

 

- izvirnost, 

- enkratnost, 

- odprtost za nove izkušnje, 

- prožnost v mišljenju in spontanost. 

 

Pri produktivnosti pa imamo manifestiranje produktivne in reproduktivne dejavnosti. 

(Papotnik, 1992: 9) 
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4.2 FAZE USTVARJALNEGA DELOVNEGA PROCESA 

 

1. Postavitev tehničnega problema 

Na samem začetku je potrebno opredeliti cilj, ki ga želimo z dejavnostjo doseči. Z 

razgovorom in demonstracijo si postavimo problem, pri tem je potrebno spodbujati 

kreativnost otrok. 

 

2. Tehnična dokumentacija 

Za otroke od 3. leta do vstopa v šolo prihaja v poštev skica. Prav  je, da vzgojitelj pripravi 

skico, ki pomeni osnovo za pobudo. 

   

3. Izbira materiala 

Material naj bo na razpolago v večjem obsegu, otrok sam pa naj opravi svojo izbiro, glede na 

konkretni izdelek, funkcijo, namen in velikost izdelka. 

 

4. Izbira orodja 

Vzgojitelj mora orodje otrokom predstaviti, demonstrirati uporabo in  rokovanje z njim. Šele 

ko je prepričan, da so delovno spretnost osvojili, preide na izdelavo konkretnega izdelka. 

 

5. Stabilizacija delovnega mesta 

V igralnici mora biti zagotovljen dovolj velik delovni prostor in primerno orodje.  

 

6. Izdelovanje sestavnih delov 

Ta faza je časovno najdaljša in se lahko izvaja v več zaporednih zaposlitvah otrok. 

 

7. Montaža 

Najprej je potrebno sestavne dele sestaviti v sklope, nato pa le-te v končni izdelek. 

 

8. Funkcioniranje 

Vzgojni cilj je dosežen takrat, ko izdelek funkcionira.  
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9. Demontaža in površinska obdelava 

Če je možno, izdelek razstavimo, sestavne dele pa površinsko obdelamo, pobarvamo, 

zaščitimo, nato pa izdelek sestavimo nazaj. 

 

10.  Rangiranje in ovrednotenje 

Vzgojitelj mora izdelek otroka rangirati po smiselno ugotovljenih kriterijih, ki izhajajo iz 

situacije same in se nanašajo na otrokov pristop in odnos do naloge. 

 

11. Razprava, diskusija, dopolnitev in izboljšave 

Ta faza je namenjena končnim dejavnostim v ustvarjalnem delovnem procesu. Otroci v obliki 

nastopanja ali v obliki mini razstav prikažejo in predstavijo svoj izdelek. 

(Papotnik 1993: 20 - 22) 
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5. MATERIALI 

 
Pri načrtovanju predmetov, ki jih nameravamo izdelati, je potrebno izbrati primerno gradivo. 

Upoštevati je potrebno namen in funkcijo izdelanega predmeta.  Za pravilno izbiro gradiva in 

postopkov moramo poznati tehnične in tehnološke lastnosti raznega gradiva. (Florjančič, Zajc, 

2002: 103) 

  

5.1 PAPIR 

 

»Papir je ploščat, porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaknin rastlinskega 

izvora.« (Novak, 1998: 19) 

 

Osnovna surovina za proizvodnjo papirja je celuloza, ki ji dodajajo lepila, polnila in barvila. 

Prvotni surovini zanjo sta les in slama, drugotni pa star papir in odpadni tekstil. Za 

proizvodnjo celuloze uporabljajo slabši les in lesne odpadke – ostanke pri pridobivanju 

hlodovine, drobno drevje, ki ga dobijo pri redčenju gozdov, odpadke na žagah. 5% prvotne 

celuloze pa pridobivajo iz slame in zelenih rastlin (iz žita, trsja idr.). Surovine pripravijo 

mehansko ali kemično. Papir delimo po vlaknini, teži, stopnji oplemenitenja in uporabnosti. 

Po vlaknini ločimo brezlesni, lesni in reciklažni papir. (Haupt, 1994: 162- 163) 

 

Enota za gramaturo papirja je g/m². To je masa površinske enote, to je 1 m² papirja. (Novak, 

1998: 86) 

 

Po teži (gramaturi) ločimo papir (do 224 g/m²), karton (150-600 g/m²) in lepenko (225 do 

preko 1000 g/m²). Glede na stopnjo oplemenitenja razlikujemo neprevlečen (nepremazan), 

prevlečen in oplemeniten papir. Po uporabnosti ločimo pisalni, tiskovni, embalažni, higienski 

in posebni papir. (Haupt, 1994: 163-164) 
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5.2 KARTONI IN LEPENKE  

 

Kartoni in lepenke za embaliranje morajo imeti določeno jakost, spodobnost, da zapakirane 

predmete čuvajo pred vlago in klimatskimi vplivi. Z njihovo pomočjo se lahko vsebina 

transportira in skladišči, na zunanji strani pa s potiskano površino kupca informira o vsebini, 

oziroma oglašuje določen izdelek. V to skupino se prištevajo rjave in sive lepenke, izdelane 

pretežno iz starega papirja. Sive lepenke so proizvedene kot strojne ali kot navite lepenke. Pri 

zadnjih razlikujemo knjigoveško, kartonažersko in lepenko za zaboje. Knjigoveška lepenka, 

uporabna za platnice knjig, je ravna, glajena, se da vleči, žlebiti, izrezovati oziroma izsekovati 

in vtiskovati. Kartonažarska lepenka je rahlo glajena in jo je mogoče žlebiti in izsekovati. 

Lepenke iz lesovine imenujemo lesovinske lepenke, oziroma lesovinski karton. Lepenke iz 

rjave lesovine so tako imenovane usnjaste lepenke. Iz visokokakovostnih surovin (tekstilni 

odpadki, odpadki iz predilnic in celuloza) je izdelana tako imenovana  »Presspan« lepenka, ki 

ima visoko gostoto in dobre mehanske lastnosti z visoko gladkostjo površine. Skupina 

kartonov in lepenk iz več slojev, ki se med seboj razlikujejo po sestavi, barvi in gramaturi, so 

označene kot večslojni kartoni (Multiplekskarton). Najbolj znan je karton za zloženke, ki ima 

zgornji sloj iz visoko kakovostne, beljene celuloze. Pod tem slojem je eden ali več vmesnih 

slojev in eden med njimi ima visoko vsebnost lesovine. Spodnja stran ima lahko različno 

sestavo glede na uporabnost. Drugi večslojni kartoni so tripleks kartoni z zelo kakovostno 

zgornjo plastjo, vmesno plastjo iz starega papirja in spodnjo plastjo, ki je podobna zgornji ter 

dupleks karton s kakovostno sprednjo stranjo in manj kakovostno spodnjo stranjo. Večslojna 

lepenka je tudi tista, ki se je včasih uporabljala za vozne karte na vlakih. Sestavljena je bila iz 

lesovinske sprednje strani in vmesne plasti iz starega papirja. Poleg polnih lepenk ima 

valovita lepenka velik pomen zaradi visoke stabilnosti pri nižji površinski masi. (Novak, 

1998: 90-93) 

 

5.3 LES 

 

Okoli 80% vseh organskih snovi na Zemlji je zbranih v gozdovih. Iz njih dobimo na leto 

približno 1,5 milijarde ton lesa. Da bi te količine lesa ljudem koristile, moramo les po poseku 

odmeriti, odbrati in ga poslati uporabnikom, ki ga na različne načine predelajo.  
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Neobdelan in le malo oblikovan les se uporablja za »jamski« les v rudnikih, za drogove, 

jambore, kole in podobno. Drevesna debla je potrebno razžagati na žagah v rezan les. Z 

rezanjem ali luščenjem izdelujejo opatice ali furnir, s cepljenjem, drobljenjem in dodatnim 

vezanjem pa razna gradiva, kot so iverne in vlaknene plošče ali plošče iz lesne moke, ki so z 

rezanim lesom pomembna surovina v gradbeništvu, industriji pohištva in lesnopredelovalnih 

obratih.  

 

Les se predeluje mehansko ali kemično v celulozo in papir, oglje, umetno svilo, celulozno 

volno, folije, smole in lake, sladkor, alkohol itd. (enciklopedija tehnike, 1983: 293) 

 

Les ima tudi izredne estetske lastnosti, ki mu jih daje njegova struktura. Za poznavanje lesa so 

pomembni prerezi (prečni ali čelni, radialni, tangencialni). Na prerezih lahko ugotavljamo 

razlike v strukturi in teksturi lesa, po katerih spoznamo les listavca in iglavca, posamezne 

vrsta lesa, uporabnost, trdoto, starost, napake, zdravje ali bolezni lesa itd. 

 

Za predelavo, obdelavo in uporabo lesa nasploh so zelo važne njegove tehnične lastnosti. 

 

Les sekamo večinoma pozimi, ker ima takrat najmanj vlage, nato ga sušimo na zraku.  

 

Osnovne tehnične lastnosti lesa delimo na fizikalne, mehanske in estetske lastnosti.  

Fizikalne so: 

- vlaga,  

- delovanje lesa (krčenje, krivljenje), 

- teža in 

- trajnost lesa na zraku. 

 

Mehanske lastnosti: 

- trdota, 

- trdnost, 

- prožnost in 

- žilavost. 
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Estetske lastnosti: 

- barva, 

- vonj in 

- tekstura (letnice). 

(Papotnik, 1993: 81-83) 

 

5.4 UMETNE MASE 

 

Uporaba teh mas se je razvila šele po drugi svetovni vojni, danes pa jih najdemo čisto povsod. 

Njihove prednosti so v tem, da jih je zelo lahko oblikovati, predmeti iz njih pa so lahki, 

odporni proti koroziji in proti različnim jedkim snovem. Številne umetne mase so dobri  

električni izolanti in slabo prevajajo toploto. Zato jih mnogo uporabljajo v elektrotehniki in v 

gradbeništvu za toplotno izolacijo. Ker so prozorne, prosojne, ali obarvane s poljubno barvo, 

lahko iz njih napravijo lepe izdelke.  

 

Umetne mase pa imajo tudi slabe lastnosti. Niso tako trdne kot kovine, lahko jih je 

poškodovati, rade se krčijo in raztezajo, zato niso primerne za predmete, ki zahtevajo 

natančno mero. Nekatere so nevarne zaradi gorljivosti, mnoge imajo neprijeten vonj, 

poškodovane dele iz umetnih mas je težko popraviti. Med temi masami je mnogo takih, ki pri 

gorenju razvijajo strupene pline. Kemična industrija še ni odkrila umetnih mas, ki bi jih lahko 

po uporabi razkrojili in jih nato ponovno uporabili kot surovine. V zemlji ostanejo 

nespremenjene dvajset let in več. Neodgovorno odmetavanje predmetov iz umetnih snovi na 

neustreznih krajih zelo onesnažuje naravo. 

 

Umetne mase izdelujejo v kemičnih tovarnah, glavne surovine za polizdelke so nafta, 

zemeljski plin in premog. Polizdelki so lahko v zrncih, prahu, folijah, ploščah, blokih, lahko 

so kot vlakna ali pa so smole.  
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(povzeto po: Papotnik, 1993: 105 - 108) 

 

5.5 TEKSTIL 

Tekstilna industrija se je razvila iz tekstilnega rokodelstva. Rokodelski delovni postopki so se 

kasneje zelo mehanizirali in avtomatizirali ter razvili v velike tovarne.  

Temeljni delovni postopki pri proizvodnji tkanin so predenje, tkanje, apretiranje, barvanje in 

tiskanje tkanin. V širšem smislu štejemo v tekstilno industrijo tudi industrijsko konfekcijo.  

UMETNE MASE

ELASTI
PLASTI

DUROPLASTI (durus je latinska 
beseda in pomeni trd. pri 

segrevanju se ne mehča, če ga 
močno segrejemo, se vname in 

razpade.)

poliestrska 
smola (iz njih 
izdelujejo 
tekstilna 

vlakna, čolne, 
zobnike, 
ležaje,...)

fenoplast (iz njega izdelujejo 
stikala, gumbe, pladnje, jamske 

čelade,...)

TERMOPLASTI (termos je grška beseda in pomeni 
toploto. Ta masa se med segrevanjem zmehča in 

med hlajenjem spet otrdi)

polivinilklorid 
(iz njega 
izdelujejo 

folije, igrače, 
plošče, 
umetno 

usnje, lepilne 
trakove,...)

polietilen (iz 
njega 

izdelujejo 
plastenke, 
igrače, 

gospodinjske 
predmete, 
škatle za 

pakiranje...)

polistrien 
(uporabljajo 

ga za 
izdelovanje  
embalaže za 
enkratno 
uporabo, 
podstavke, 
igrače: 
spenjeni 

polistrien se 
imenuje 
stiropor)

poliamid ( iz 
njego so 
izdelana 
tekstilna 

vlakna, vrvi, 
mreže, 
tesnila, 
igrače, 
posoda)

poliakrilat 
(pleksi steklo 
‐ uporablja se 
ga namesto 
stekla, za 
svetlobna 
telesa, 
okrasne 

predmete,...)

celulozne 
umetne mase 

(iz njega 
izdelujejo 

risalni pribor, 
okvire za 
očala, 

fotografski 
film, ščetke, 
glavnike,...)

SILIKONI
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Vlakna, ki jih uporabljamo za tkanine, morajo biti dolga in tanka, žilava in voljna. Vlakna so 

lahko naravna ali umetna. Najpomembnejši naravni vlakni sta bombaž (celuloza) in volna 

(proteini). Naravna vlakna so tudi juta, lan in svila. Surovin za umetna vlakna najdemo v 

naravi dovolj, taka snov je na primer celuloza, ki jo predelamo s kemičnimi in mehanskimi 

postopki v polumetna vlakna. Nekatere preproste snovi predelamo s sintezo v umetna vlakna. 

Včasih se v tekstilni industriji uporabljajo tudi vlakna rudninskega izvora, kot so na primer 

azbestna in steklena vlakna.  

Med mehanskimi lastnostmi blaga sta zanimivi predvsem pretržna trdnost in razteznost 

vlaken. Vlakna z veliko pretržno trdnostjo se navadno slabo raztezajo in so trda (na primer 

bombaž in lan). Majhna pretržna trdnost se lahko izravnava z veliko razteznostjo in 

voljnostjo, na primer pri volni in naravni svili. Umetnim vlaknom lahko dodamo zaželene 

lastnosti z različnimi postopki izdelave. (Enciklopedija tehnike, 1983: 563 - 572) 

 

 

  



USTVARJANJE Z RAZLIČNIM MATERIALOM Z OD 3- DO 4-LETNIMI OTROKI SAŠA TIČAR 
 

 
21 

 

EMPIRIČNI DEL 

 

6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Z diplomsko nalogo želim ugotoviti, ali so otroci, stari od 3 do 4 leta, sposobni prenesti 

določeno idejo v razpoložljivi material. Otrokom želim omogočiti, da lahko z materialom 

(gospodinjska odpadna embalaža), s katerim se srečujejo vsakodnevno, ustvarjajo predmete z 

novo funkcijo. Spodbujati želim opazovanje in iskanje kreativnih rešitev.   

 

Papotnik (1993) pravi, da je dejavnosti različnih vzgojnih področij treba povezovati v 

kompleksen vzgojni program, kjer gre tudi za uvajanje otrok v svet tehnike in dela. O tem 

pravi E. Kamenov tole: »Kakor je pomembno spoznavanje naravnih pojavov, tako je tudi za 

otroke pomembno približevanje tehnologije, sredstev, aparatov in instrumentov, prek katerih 

se človek osvobaja omejenosti, ki mu jo daje narava.  Še posebej je pomembno uvajanje otrok 

v svet dela, ki je potrebno za osvajanje delovnih izkušenj, brez katerih ni popolnega razvoja 

mišljenja.« (Papotnik, 1993: 14) 

 

Prve izkušnje o predmetih si otrok pridobiva tako, da jih prijema, opazuje, preklada. Tako 

odkriva, v čem so si predmeti enaki oziroma različni. Ugotavlja, ali so večji ali manjši ali 

enaki. Pri tem pridobiva prve izkušnje o prostoru.   

 

Po Piagetu znanje ni posnetek realnosti. Poznati neki predmet ne pomeni le, da smo si ga 

preprosto ogledali in naredili njegovo miselno preslikavo ali predstavo. Poznati pomeni 

spremeniti, predelati predmet in razumeti ta proces transformacije. Razumeti pa pomeni, kako 

je predmet zgrajen in kako deluje. Operacija nam tako pomeni bistvo spoznanja: to je notranji 

proces, ki spremeni predmet spoznanja. Tako poudarja interakcijo med mišljenjem in 

materiali koordinacijo med fizično in intelektualno aktivnostjo kot bistveno pri oblikovanju 

logičnega spoznanja. (Florjančič, Zajc, 2002: 14) 
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7. CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

– Bralcu želim predstaviti razmere, ki otrokom omogočajo prenesti idejo o obstoječem 

predmetu v dani material.  

– Predstaviti želim način spodbujanja otrok k opazovanju. 

– Bralcu želim predstaviti kreativne rešitve otrok. 

 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Vprašanja, ki so se mi porajala med načrtovanjem projekta z otroki, so bila: 

– Ali bo na izbiro materiala pri otrocih vplival predmet, ki ga bodo želeli izdelati? 

– Za kateri material se bodo najpogosteje odločali? 

– Ali bodo otroci pri izdelku uporabili več različnih vrst materiala? 

– Ali bodo otroci želeli poseči po ponujenem materialu?  

– Ali bodo imeli otroci do ponujenega materiala kakršenkoli odpor? 

– Ali bodo opazne razlike med dečki in deklicami pri izbiri motiva za delo? 

– Ali bodo otroci samostojni pri iskanju rešitev ali bodo čakali na pobude strokovnih 

delavk? 

 

9. RAZISKOVALNA METODA  

 

Osnovna raziskovalna metoda v diplomskem delu bo deskriptivna ali opisna metoda 

opazovanja. Ta temelji na neposrednem opazovanju vedenja otrok. Opisala bom potek dela, 

odzive otrok, njihov odnos do dejavnosti in dela. S fotografijami bom predstavila potek 

delavnic, izbrani material in izdelke otrok.   

 

10. OPIS VZORCA 

 

Moj vzorec predstavlja 18 otrok iz skupine Cepetavčki, vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, 

Dol pri Ljubljani, enota Dol. Stari so od 3 do 4 leta. V skupini je 9 deklic in 9 dečkov.  
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11. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Postopek, s katerim bom zbirala podatke, je opazovanje. Uporabila bom dnevnik z zapisom 

dejavnosti, zapise ob opazovanju, dnevne refleksije in fotografije.  

 

12. OPIS OBDELAVE PODATKOV 

 

Izsledke raziskave bom interpretirala besedno in s pomočjo fotografij. Naredila bom 

kvalitativno analizo podatkov.     
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13. PREDSTAVITEV IN ANALIZE DEJAVNOSTI 

S strokovnimi delavkami skupine Cepetavčki, v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka modra Dol pri 

Ljubljani, smo se odločile, da otroke spodbudimo h kreativnosti in opazovanju. Odločile smo 

se, da bomo izvedle projekt, s katerim bomo posegle na vsa področja kurikuluma, glavni 

poudarek pa bo na tehnični vzgoji, ki sicer v kurikulumu ni zastopana kot samostojno 

področje.  

Dogovorile smo se za izvedbo dejavnosti, s katerimi bi v času dopoldanskih delavnic otrokom 

predstavile različne objekte iz okolice vrtca in iz oddaljenih krajev. Odločile smo se za 

izdelovanje modelov različnih hišic in bivališč.  
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13.1 IZDELOVANJE MODELOV PTIČJE HIŠICE IZ RAZLIČNIH 

MATERIALOV 

 

IZVAJALKA: Saša Tičar 

VRTEC: Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, enota Dol 

STAROST OTROK: 3 – 4 leta 

 

TEMA: ptičje hišice  

CILJI:  

- otrok odkriva in spoznava lastnosti različnih materialov, 

- otrok opazuje predmet in ga skuša s posnemanjem sam izdelati, 

- otrok je samostojen pri iskanju rešitev. 

 

PODROČJA: Umetnost, narava, matematika 

MATERIALI: Lepilo, različne plastenke, plastična embalaža, tulci, različne kartonske škatle 

plastični lončki, embalaža iz stiropora. 

ORODJA IN PRIPOMOČKI: Škarje, lopatice za nanašanje lepila 

 

METODIČNI POSTOPEK: 

 

UVODNI DEL:  

Dejavnost začnemo na prostem, v naravi. Z otroki se odpravimo na krajši sprehod in 

opazujemo, kakšne zgradbe obdajajo naš vrtec. Ustavimo se pri ptičjih hišicah in opazujemo, 

kakšne so. Opozorim na opazovanje sestavnih delov ( polička za semena, streha, prostor, kjer 

lahko ptički stojijo,...). 

 

 Po opazovanju se odpravimo v igralnico, kjer nas čakata dva ptička iz blaga, ki potrebujeta 

svoji hišici. Otroke motiviram s pomočjo oživljanja lutk.  Z otroki si ogledamo še nekaj hišic 

na fotografijah. Pogovorimo se o potrebnem materialu za izdelovanje in vse to zapišemo, da 

bomo kasneje lahko ugotavljali, če smo na kaj pozabili. 
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GLAVNI DEL: 

Ogledamo si material, ki smo ga prinesli od doma, ga poimenujemo in se o njem pogovorimo. 

(povemo, če bi ga lahko rezali s škarjami, za kaj bi ga lahko uporabiti, ali se lahko prepogiba, 

trga,...).  

 

Vsak otrok si izbere material, ki ga potrebuje in prične z delom. Izdelujemo ptičje hišice. Pri 

vsaki skupini delo otrok opazuje ena od strokovnih delavk in otrokom nudi morebitno pomoč.  

 

ZAKLJUČEK: 

Vsak otrok lahko povabi ptička iz blaga, da preizkusi novo hišico. Nato vse hišice razstavimo 

pred vrati igralnice. 

 

ANALIZA: 

Otroci so z zanimanjem opazovali okolico vrtca in poimenovali zgradbe, ki so jih opazili. 

Ustavili smo se pri ptičji hišici in se pogovarjali o tem, kako in iz česa je narejena. Otroci so 

pri pogovoru sodelovali, vsi so poslušali in opazovali. Nihče od otrok ni vedel, da je hišica iz 

lesa.  

 

Na fotografijah različnih ptičjih hišic so si otroci ogledali, kakšne možnosti imajo za 

izdelovanje. Pogovarjali smo se o sestavnih delih hišic in o potrebnem orodju. Otroci so na 

vprašanje »Kaj mora imeti ptičja hišica?« odgovorili: »Streho, gnezdo, drevo, palico, 

luknjico.« 

 

       
Slika 1: ptiček potrebuje hišico                                               Slika 2: ogledovanje fotografij 
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Slika 3: naštevanje sestavnih delov ptičjih hišic                       Slika 4: zapisovanje ugotovitev 

 

Materiala otroci sprva niso poznali. Ker pa jih je zanimalo, iz česa je posamezen predmet, 

oziroma embalaža,  so me pozorno poslušali. Na koncu so že tudi sami pravilno ugotavljali, iz 

česa je kaj.  

 

 

Slika 5: od doma so otroci prinesli različen material 

 

Ko smo si material do konca ogledali, smo pričeli z delom. Otroci so si k mizi prinesli 

različne kartonske škatlice, plastenke in lesene palčke in začeli ustvarjati. Med dečki in 

deklicami nisem opazila razlike pri izbiri motiva.  
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Slika 6: začetek dela                                                                        Slika 7: Kiarina ptičja hišica                                                            

             

        
                      Slika 8: Ažbetova 1. hišica                               Slika 9: Ažbetova 2. hišica 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Skozi dejavnosti so otroci spoznavali lastnosti materialov, 

poizkušali so jih rezati, prepogibati, lepiti, sestavljati, opazovali so njihovo obliko in jo 

skušali primerno uporabiti za svoje delo. Med opazovanjem njihovega dela sem opazila, da so 

se nekateri tako zamotili z rezanjem s škarjami, da so kar nekoliko pozabili, kaj naj bi delali. 

Izbirali so si kartonske škatlice in jih narezali na čisto majhne koščke. Ko so prenehali rezati, 

so nadaljevali z izdelovanjem hišic. Bili so ustvarjalni in domiselni. Uporabljali so svoje ideje 

in niso prosili za pomoč pri izbiri materiala ali pri izdelavi. Delo z lepilom jim ni povzročalo 

težav, pomoč odraslih so nekateri potrebovali le pri striženju lukenj v škatle. Nihče od otrok 

ni imel nikakršnega odpora do uporabe odpadne embalaže. 
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Svoje ideje so brez težav prenesli v dani material, hišice so bile različne, eden izmed otrok je 

izdelal celo dve popolnoma različni hišici. 

Otroci so uporabljali različne materiale in jih med seboj kombinirali. Največkrat so sicer 

uporabili karton, vendar so precej posegali tudi po plastenkah, plastičnih lončkih in lesenih 

palčkah.  

Mislim, da je sam predmet, ptičja hišica, delno vplivala na izbiro materiala. Pri tem mislim na 

lesene palčke, ki so jih otroci uporabili za tisti del, kjer naj bi ptički stali. Opazila sem tudi, da 

so otroci večkrat izbrali škatlice z luknjami, ki so jih uporabili za odprtine v hišici.  

Ko so otroci izdelali hišice do konca, so poiskali enega od ptičkov iz blaga in mu pokazali 

svoj izdelek.  
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13.2 IZDELOVANJE MODELOV PASJE HIŠICE IZ RAZLIČNIH 

MATERIALOV 

 

IZVAJALKA: Saša Tičar 

VRTEC: Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, enota Dol 

STAROST OTROK: 3 – 4 leta 

 

TEMA: Pasje hišice iz različnih materialov 

CILJI:  

- spodbujanje radovednosti in veselja do tehniških dejavnosti, 

- otrok je izviren pri ustvarjanju z različnimi materiali, 

- otrok opazuje predmet in ga skuša s posnemanjem sam izdelati. 

 

PODROČJA: Umetnost, narava, gibanje. 

MATERIALI: Različne plastenke, plastična embalaža, tulci, različne kartonske škatle 

plastični lončki, stiropor. 

ORODJE: škarje 

 

METODIČNI POSTOPEK: 

 

UVODNI DEL:  

 

Otroci se sprva prosto igrajo z najrazličnejšim materialom, ki jim je na razpolago. Pri tem je 

vloga odraslega zgolj opazovanje. Ko zanimanje za igro pade, se vsi skupaj zberemo ob oknu. 

Ogledamo si slike različnih pasjih hišic, se pogovorimo o tem, kaj je zanje značilno, in kaj 

morajo imeti vse pasje hišice. 

 

GLAVNI DEL: 

 

Otroci z danim materialom ustvarjajo svoje pasje hišice. Pri tem lahko uporabljajo škarje in 

lepilo.   
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ZAKLJUČNI DEL: 

 

Vse izdelke si skupaj ogledamo, nato naredimo razstavo v avli vrtca. Otroci jih lahko grejo 

kadarkoli iskat in jih uporabijo za igro.  

 

ANALIZA: 

 

Pri uvodni igri z različnim materialom so otroci spoznavali nekatere njihove lastnosti. To jim 

je prišlo prav kasneje, ko so izbirali, kaj bodo uporabili za izdelovanje pasjih hišic. Pri igri so 

bili izvirni, domiselni in vztrajni. Spoznavali so se z materialom, preizkušali njegove lastnosti 

in se pri tem zelo zabavali. Opazila sem, da so iz plastenk gradili stolpe, se igrali natakarje in 

kuharje, na kartonskih škatlah so sedeli, si jih nastavljali k omaram, da so bili višji, jih trgali, 

prepogibali in skakali po njih.  

 

Ves čas so se zelo zabavali, zato smo se skupaj odločili, da bodo imeli ta material na 

razpolago za igro tudi kasneje, ko bomo končali z delavnicami.  

 

 
Slika 10: prosta igra z različno embalažo 

 

Ko je interes za igro nekoliko padel, smo igralnico pospravili. Zbrali smo se ob oknu, da se 

dogovorimo, kaj bomo delali naprej. Tokrat sem prinesla fotografije pasjih hišic in jih 

pokazala otrokom. Pogovarjali smo se o tem, kaj mora imeti vsaka pasja hišica. Poleg pasje 

hrane in igrač so našteli še streho in vrata.  
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Cilje, ki sem si jih tokrat zadala, smo uspešno dosegli. Med izdelovanjem pasjih hišic so bili 

izvirni, uporabili so različne materiale, uspešno so jih lepili, strigli in trgali. Pri tem so 

upoštevali nekatere bistvene sestavne dele, ki so jih pred tem našteli in ki jih mora imeti pasja 

hišica.  

                
Slika 11: ogledujemo si pasje hišice                                         Slika 12: otroci so začeli s striženjem 

    

Vsi otroci so radi posegli po ponujenem materialu, nihče ni imel do njega nikakršnega odpora. 

Vsi otroci so pri delu uporabili kartonske škatle, lesa tokrat ni uporabil nihče. Nekaj otrok je 

poleg kartona uporabilo še  plastenke. Za en izdelek so torej uporabili različen material. 

Mislim, da je motiv vplival na izbiro materiala, saj so se vsi otroci odločili podobno, vsi so 

uporabili karton. 

Dečki in deklice so izbirali podobne motive, med njimi nisem opazila razlik.  

                 
                                        Slika 12: Idina pasja hišica                        Slika 13: Linove hišice 

Otroci so ustvarjali samostojno, sami so si zamislili, kakšno hišico želijo izdelati in se  

odločali o potrebnem materialu. Pomoči odraslih niso potrebovali.     
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Ker so se otroci želeli igrati s svojimi izdelki, smo se dogovorili, da jih lahko imajo v 

igralnici. Opazila sem, da so s svojimi izdelki ravnali zelo previdno in jih niso takoj strgali, 

kot sem pričakovala. To, da so si »igračo izdelali sami, jim je zelo veliko pomenilo.  

Kasneje so svoje izdelke otroci odnesli na razstavo v avlo vrtca. Nanje so bili zelo ponosni in 

so jih z veseljem pokazali staršem, ko so prišli po njih.  
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13.3 IZDELOVANJE MODELOV BIVALNIH OBJEKTOV IZ RAZLIČNIH 

MATERIALOV 

 

IZVAJALKA: Saša Tičar 

VRTEC: Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, enota Dol 

STAROST OTROK: 3 – 4 leta 

 

TEMA: Naša bivališča 

CILJI: 

- otrok razvršča glede na material, 

- otrok poimenuje različne materiale, 

- otrok prenese idejo v dani material. 

 

PODROČJA: Matematika, družba, umetnost. 

MATERIAL: Različne plastenke, plastična embalaža, žličke, tulci, različne kartonske škatle, 

plastični lončki, stiropor, slamice, blago, lepilo. 

METODIČNI POSTOPEK: 

 

UVOD: 

 

V igralnici imamo veliko različne embalaže, ki jo uporabljamo za ustvarjanje. Ker pa je vsa ta 

embalaža naložena v veliki kartonski škatli, sploh ne vemo, kaj vse imamo na razpolago. Zato 

bomo najprej razvrščali. Naredili bomo štiri skupine, oziroma kupe. Na prvem bodo izdelki iz 

blaga, na drugem plastični izdelki, na tretjem kartonski in na četrtem izdelki iz stiropora. 

  

GLAVNI DEL: 

 

Z otroci se pogovarjamo o naših bivališčih. Kje živimo, kako veliko je naše domovanje? 

Živimo v hiši ali v stanovanjskem bloku? Ogledamo si slike stanovanjskih hiš, blokov in 

stolpnic, otroci izdelujejo svoja domovanja. 
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ZAKLJUČNI DEL: 

 

Z otroki se pogovorim o izdelkih, sprašujem jih, kaj so naredili, katere sestavne dele so 

ponazorili, kaj predstavlja določen del modela in podobno.  

 

Izdelke odnesemo na nizko omarico v igralnici, in si postavimo »Cepetavčkovo naselje«.  

 

ANALIZA: 

 

Začeli smo z razvrščanjem. Ugotovila sem, da večina otrok na vprašanje »Iz česa je...?«  ne 

odgovarja pravilno. Ko sem jih spraševala, iz česa je žlička, so mi odgovarjali: »bela«, »da 

lahko jemo«,... ne glede na to, kako sem obrnila vprašanje, mi nihče ni odgovoril, da je žlička 

iz plastike. Nato sem jim pokazala skupaj plastični lonček, žličko in plastenko in jih 

spraševala iz česa so. Tokrat je Kiara pravilno odgovorila. Nekoliko drugače je bilo potem pri 

ostalih materialih (blago, les, karton). Kar hitro smo prišli do pravilnih odgovorov. Stiropora 

ni poznal nihče. Glede na to lahko sklepam, da otroci najmanj poznajo plastiko in stiropor, 

bolj pa les, karton in blago.  

 

Tudi pri razvrščanju so se pokazale največje težave pri plastiki. Skupaj so dali enake izdelke 

(žličke, slamice, plastenke), niso pa bili prepričani, da so vsi ti predmeti iz iste skupine. Tudi 

pri kartonastih tulcih so imeli težave, zanje so naredili svoj kupček. Ostale predmete so 

razvrščali pravilno in brez težav. 

 

 
Slika 134: material, ki ga bomo tokrat uporabili 
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Slika15: razvrščanje 

 

Nadaljevali smo s pogovorom. Otroke sem spraševala, v kakšni hiši živijo. Najprej so mi  

odgovarjali z barvami. Vprašanje sem nekoliko spremenila, vprašala sem jih, če je njihova 

hiša velika in kdo vse še živi v njej. Tako smo prišli do ugotovitev, da nekateri živijo v 

majhnih, enostanovanjskih hišah, drugi v večstanovanjskih, v blokih ali celo stolpnicah. Ko 

sem otroke vprašala, če bi si izdelali svoje naselje z majhnimi hišicami in velikimi 

stolpnicami iz materiala, ki so ga prinesli od doma, so bili takoj za.  

 

                       
Slika 16: izdelovanje različnih domovanj                                       Slika 17: najpogosteje je bil uporabljen karton 
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Cilji, ki sem si jih zastavila za to dopoldne, so bili doseženi. Otroci so se naučili razvrščati 

glede na material, in tega so tudi poimenovali.   

 

Pri izdelovanju modelov domovanj so bili izvirni, težav pri realiziranju svojih idej niso imeli. 

Pomoči odraslega ni potreboval nihče.  

 

Vsi so uporabili razpoložljivi material. Pri nikomer nisem opazila odpora do dela z njim.  

 

 
Slika 18: stolpnica 

 

Motiv je tudi tokrat po mojem mnenju vplival na izbiro materiala. Opazila sem, da so vsi 

otroci pri izdelovanju domovanj uporabili kartonsko embalažo. Plastenke so uporabili le 

nekateri za ponazoritev dimnika. Material so uporabili tako, da so škatle z luknjami uporabili 

za vrata ali okna.  

 

Pri enem izdelku so nekateri torej uporabili več različnih vrst materiala. 

 

Tudi tokrat je bil najpogosteje uporabljen karton. 

 

Razlik med dečki in deklicami ni bilo opaziti. 
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Otroci so z dejavnostjo spoznali, da živijo v različnih zgradbah, da so njihove hiše različnih 

barv, velikosti in oblik.  Naučili so se pravilno odgovoriti na vprašanje »Iz česa je...?«, 

ugotovili so, da nas obdajajo zelo različni materiali in se naučili le-te poimenovati.   

 

Ko so otroci dokončali svoj izdelek, so ga najprej prinesli k meni. Z vsakim otrokom posebej 

sem pogledala, kaj je izdelal. Zelo zanimiva se mi je zdela stolpnica, ki jo je izdelala Kiara. 

Pokazala mi je, kje so okna, balkoni, dimnik in vrata. Njena stolpnica je imela seveda tudi več 

nadstropij. Ko smo skupaj pogledali modele naših domovanj, so otroci svoje izdelke odnesli 

na mizo v kotičku, kjer smo izdelali naselje, naselje Cepetavčkov. Dečki so med vsemi izdelki 

uredili prostor za cesto in prinesli svoje avtomobilčke, da so jih vozili naokoli. Deklice pa so 

prinesle male igračke, punčke in konjičke in se igrale, da živijo v teh domovanjih. Med to 

dejavnostjo sem opazila izrazito razliko med igro dečkov in deklic.     
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13.4 IZDELOVANJE MODELOV TUJIH DOMOVANJ IZ RAZLIČNIH 

MATERIALOV 

 

IZVAJALKA: Saša Tičar 

VRTEC: OŠ Janka modra Dol pri Ljubljani, enota Dol 

STAROST OTROK: 3 - 4 leta 

TEMA: domovanja po svetu 

CILJI:  

- otrok spoznava različne ljudi, kulture in domovanja po svetu, 

- otrok za uresničitev svoje ideje uporabi različne materiale, 

- otrok poišče izvirne rešitve za ponazoritev bivališča. 

PODROČJA: Umetnost, družba, jezik. 

MATERIALI: Kartonske škatle, različne plastenke, tulci, plastični lončki, slamice, pokrovčki, 

plastične žlice, blago, stiropor, lepilo. 

 

METODIČNI POSTOPEK: 

 UVODNI DEL:  

Otrokom preberem pravljico »Čarovnica Vilma«, avtorja Korky Paul in Valerie Thomas.  

Sledi pogovor o bivališčih po svetu. Pogledamo si slikanice o Eskimih, Indijancih in 

Afričanih. Sprašujem jih o tem, kje ti ljudje živijo, ali je pri njih vroče ali mrzlo. Zanima me, 

ali kdo ve, kako se imenujejo njihovi domovi.  

 GLAVNI DEL: 

Izdelovanje bivališč iz danega materiala. Strokovne delavke opazujemo in če je potrebno, 

pomagamo. 

 ZAKLJUČEK: 

Z vsakim otrokom posebaj se pogovorim o tem, kaj je izdelal, katere elemente in sestavne 

dele je pri tem upošteval.   
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ANALIZA: 

 

Otroci so pravljico o čarovnici Vilmi z zanimanjem poslušali. Zgodbica govori o težavah 

čarovnice in njenega črnega mačka, ki živita v povsem črni hiši. Po končanem branju smo  se 

pogovorili o tem, kaj se je v pravljici dogajalo.   

Pogovor sem nato preusmerila na domovanja ljudi po svetu. Otroke sem spraševala, kako se 

imenujejo ljudje, ki živijo na delu sveta, kjer je vedno sneg. Pokazala sem jim tudi sliko v 

knjigi. Otroci eskimov niso poznali, je pa ena izmed deklic pravilno povedala, da imajo ti 

ljudje igluje. Kar nekaj otrok se je nato spomnilo, da so jih izdelali iz snega tudi sami. 

Ko sem pokazala sliko indijancev, so jih otroci takoj prepoznali in pravilno poimenovali. 

Poznali so tudi njihova domovanja – šotore.  

Afričanov, oziroma črncev, ni poznal nihče, tudi domovanja niso znali poimenovati. To se mi 

je zdelo zelo zanimivo.  

 

            
Slika 19: poslušanje pravljice                                                         Slika 20: opazovanje Afriških kolib v slikanici 

 
Slika 21: V slikanicah opazujemo različna domovanja 
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Otroci so si nato knjige odnesli k mizam in si jih ogledali. Izbrali so si, katero domovanje 

bodo izdelali. Ko so se dokončno odločili in si dodobra ogledali slike, so vzeli potrebni 

material in pričeli z delom.  

Tokrat je motiv, ki so si ga izbrali, zelo vplival na izbiro materiala. Tisti, ki so se odločili za 

izdelavo šotora, so pri delu uporabili blago in tulce. Tisti, ki so izdelovali igluje, so uporabili 

koščke stiropora. Za izdelavo afriških kolib pa so otroci uporabili slamice in kartonske, 

oziroma plastične škatle.  

Tokrat ne morem ugotoviti, kateri material je bil uporabljen najpogosteje. Otroci so uporabili 

veliko plastike, tekstila in kartona. Lesa tokrat ni uporabil nihče.  

V enem izdelku je bilo uporabljenega več različnega materiala. Pri iglujih je bil to stiropor in 

karton, pri šotorih karton, plastika in blago, pri kolibah pa plastika in karton.  

 

      
Slika 21: izdelovanje šotora                                                                   slika 22: izdelovanje iglujev 

  

              
Slika 23: izdelovanje kolib                                                                            Slika 24: afriška koliba 
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Otroci so po danem materialu radi posegali, odpora do njegove uporabe ni imel nihče. 

 

Pri izbiri motiva nisem opazila razlik med dečki in deklicami. Opazila pa sem, da so otroci, ki 

so sedeli za isto mizo, izdelovali enak motiv. Tisti, ki so izdelovali šotor, so le-tega izdelovali 

skupaj. Med seboj so si pomagali in skupaj iskali rešitve.  

 

Sicer so bili otroci med delom samostojni in kreativni.  

 

Nekaj težav so imeli tokrat otroci, ki so izdelovali šotore. Tulci, oziroma plastične žličke, ki 

so jih uporabili za ogrodje, niso stali skupaj. Pomagali so si z volno, s katero so jih povezali, 

vendar to vseeno ni bilo dovolj stabilno. Šotor je tako kar hitro padel.   

 

 
Slika 14: še en poizkus postavitve šotora 

 

Ko so otroci dokončali svoje delo, so izdelke odnesli na nizko omarico, ki smo jo določili za 

tokratni razstavni prostor. Na razstavi mi je vsak otrok predstavil svoj izdelek, mi povedal, kaj 

je izdeloval, katere materiale je uporabil in iz katerih sestavnih delov je njegov model.  

Vsi, ki so izdelovali igluje, so povedali, da so s stiroporom ponazorili ledene kose, iz katerih 

so zgrajeni igluji. Ula in Grega sta pustila odprtino za vhod v iglu.  

Pri izdelavi modela afriške kolibe, ki je sicer pokrita s slamo, sta Mark in Lin uporabila 

slamice. Lin je posnemal tudi okroglo obliko kolibe.  
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Šotori, ki so jih izdelovali Kaja, Leja, Ažbe, Ida in Kristjan, so bili sestavljeni iz ogrodja iz 

tulcev, plastičnih žlic ali slamic in iz kosov blaga, ki so jih pogrnili čez ogrodje. Pri postavitvi 

so vsi pustili odprtino za vhod.     

Cilji, ki sem si jih zadala, so bili s to dejavnostjo v celoti izpolnjeni. Otroci so spoznavali 

različne ljudi, kulture in domovanja. Pri svojem delu so uporabili zelo različen material, pri 

tem so bili zelo izvirni in samostojni.  
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14. OBDELAVA PODATKOV 

 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, ali so otroci, stari od 3 do 4 leta, sposobni prenesti 

določeno idejo v razpoložljivi material. Moja ugotovitev je, da so sposobni. Med izvajanjem 

delavnic sem opazila, da so otroci samostojno iskali rešitve za izvedbo svojih idej, pri tem se 

niso zanašali na pomoč strokovnih delavk in v večini primerov tudi ne na svoje vrstnike.  

Dejavnosti, ki smo jih izvedli, so otroke spodbudile k opazovanju in iskanju kreativnih 

rešitev. To domnevam iz dejstva, da so otroci pri svojih izdelkih upoštevali določene 

značilnosti zgradbe, ki so jo opazovali. Pri ptičji hišici na primer palico, ki je gledala iz hišice, 

ali palico, na kateri je bila hišica. Pri pasji hišici veliko odprtino za vhod, pri stanovanjskih 

hišah okna, vrata, nadstropja, streho. Pri tujih bivališčih pa so posnemali gradbeni material – 

namesto slame so uporabili slamice, tekstil pri šotorih in stiropor pri izdelavi iglujev.  
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14.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

- Ali bo na izbiro materiala pri otrocih vplival predmet, ki ga bodo želeli izdelati? 

 

Ugotovila sem, da je na izbiro materiala vplival predmet, ki so ga otroci želeli izdelati. V 

nekaterih primerih so želeli posnemati gradbeni material, iz katerega je bila zgradba, ki so jo 

opazovali, drugje so izbirali glede na druge značilnosti opazovanega predmeta. Tako so na 

primer izbirali škatle z odprtinami tam, kjer so želeli ponazoriti okno, vrata ali kakšno drugo 

odprtino.  

 

- Za kateri material se bodo najpogosteje odločali? 

 

Najpogosteje so se otroci odločali za uporabo kartona. Ta je prevladoval pri izdelovanju naših 

bivališč, pasjih utic in ptičjih hišic. Karton je bil na razpolago v različnih oblikah, kot različno 

velike škatle in kot tulci.  

 

- Ali bodo otroci pri izdelku uporabili več različnih vrst materiala? 

 

Otroci so pri večini izdelkov uporabili več vrst materiala. Pri ptičjih hišicah so uporabili 

karton, les in plastiko. Pri pasjih uticah karton in plastiko, prav tako pri naših domovanjih. Pri 

izdelovanju šotorov so uporabili karton, tekstil in plastiko, pri iglujih stiropor in karton, pri 

kolibah pa plastiko in karton.  

  

- Ali bodo otroci želeli poseči po ponujenem materialu?  

 

Po ponujenem materialu so otroci radi posegali. Delo s tem materialom se jim je zdelo 

zanimivo, radi so se tudi prosto igrali z njim. Na željo otrok je material še vedno v igralnici. 
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- Ali bodo imeli otroci do ponujenega materiala kakršenkoli odpor? 

 

Pri otrocih nisem opazila nobenega odpora do ponujenega materiala. Vsi so ga brez težav 

uporabili pri vseh dejavnostih.  

 

- Ali bodo opazne razlike med dečki in deklicami pri izbiri motiva za delo? 

 

Razlik med dečki in deklicami pri izbiri motiva nisem opazila. Razlika pa se je pokazala pri 

njihovi nadaljni igri, ko so dečki posegli po avtomobilih, deklice pa po manjših lutkah.   

 

- Ali bodo otroci samostojni pri iskanju rešitev ali bodo čakali na pobude 

strokovnih delavk? 

 

Pri iskanju rešitev so bili otroci ves čas samostojni. Sami so predmet opazovali in ga skušali 

na svoj način posnemati. Pomoč strokovnih delavk je bila potrebna le pri izrezovanju odprtin 

v škatle in zavezovanju volne pri izdelavi šotorov.  
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15. ZAKLJUČEK  

 

Za izdelovanje zgradb iz odpadnega materiala sem se odločila predvsem zato, ker sem želela 

ugotoviti, kako iznajdljivi so otroci pri uporabi odpadne gospodinjske embalaže in kako 

samostojni so pri iskanju rešitev. Zanimalo me je tudi, kakšen odnos imajo do dela in do 

izdelka, ki ga izdelajo sami. Zelo pomembno se mi namreč zdi, da otrok aktivno sodeluje pri 

izdelavi predmeta, ki ga lahko kasneje uporabi za igro.  

 

Delavnice sem izvedla v enem oddelku. Vključenih je bilo 18 otrok, pri izvedbi pa so mi 

pomagale strokovne delavke.  

 

V proces so bili vključeni otroci drugega starostnega obdobja, med njimi obstajajo večje 

razlike v razvoju motoričnih spretnosti, v razumevanju in predstavljivosti. Pri načrtovanju in 

izvedbi dela sem upoštevala tudi ta dejstva. 

 

Otroci so se skozi delavnice začeli zavedati, da je vsak predmet izdelan iz nečesa in ta 

material so se nekateri tudi naučili poimenovati. Spoznali so, da lahko sami že marsikaj 

izdelajo in da jim je material za to pravzaprav vedno na razpolago.  
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